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Fopspeengebruik, duim-en 
 vingerzuigen en malocclusie

I
n ontwikkelde landen wordt bij ongeveer 
42.5% van de kinderen tot twaalf maanden 
een fopspeen gebruikt.1 Daarnaast wordt bij 
kinderen van 4 en 5 jaar nog een speen
gebruik van respectievelijk 5% en 1% ge
meld.2 Het zuigen op een fopspeen wordt een 
nietvoedend zuigen genoemd, in tegenstel

ling tot voedend zuigen uit een borst of fles.3 Dit 
vraagt een andere patroon van zuigen, slikken en 
ademhaling. Ook kunnen kinderen andere niet 
voedende zuiggewoonten ontwikkelen, zoals duim, 
vinger of lipzuigen. Duim, vinger, lip en speen
zuigen kunnen de gebitsontwikkeling beïnvloeden. 
Nietvoedende zuiggewoonten nemen af als kinde
ren ouder worden, maar zijn vaak nog aanwezig 
 tijdens de ontwikkeling van het blijvende gebit.4

Normale ontwikkeling van het zuigen
Al voor de geboorte is een kind in staat om te zuigen 
op de duim en het vruchtwater te slikken in de baar
moeder.5 De voedingsreflexen, o.a. zuigslik reflex, 
zorgen ervoor dat pasgeboren baby’s in staat zijn om 
te drinken uit de borst of fles. Als gevolg van leren en 
ervaren, nemen deze reflexen gedurende de eerste 
levensmaanden af en worden zuigbewegingen ge

leidelijk gestuurd door willekeurige mondmotoriek. 
Rond de leeftijd van 3 à 4 maanden is een baby in 
staat om de gehele voeding op een wille keurige ma
nier te drinken.3 

Behalve dat zuigen de honger stilt, heeft zuigen ook 
een geruststellend effect op de baby, omdat tijdens 
het zuigen het hormoon cholecystokinine (CCK) 
vrijkomt, dat een slaperig gevoel veroorzaakt. Dit is 
een van de redenen waarom baby’s soms de borst of 
fopspeen krijgen om hen te troosten.6 

Borstvoeding en gebitsontwikkeling
De World Health Organization (WHO) beveelt aan 
om een baby de eerste zes maanden uitsluitend 
borstvoeding te geven vanwege het preventieve 
 effect op het ontstaan van ziekten.7 Het drinken uit 
de borst vereist meer variatie in de zuig beweging  
en kracht dan met de constante toe
stroom van melk uit een fles.8 Dat 
leidt ertoe dat borstvoeding kan 
 zorgen voor een sterkere ontwik
keling van de orale musculatuur 
dan bij het geven van flesvoe
ding.9 Omgekeerd lijkt het ge
bruik van een fopspeen geen 
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effect te hebben op de duur van de borstvoeding.  
Uit een crosssectioneel onderzoek10,14 onder 
 kinderen bleek dat kinderen die langer dan zes 
maanden borstvoeding hadden gekregen significant 
minder speengebruik hadden.10 Borstvoeding lijkt 
een beschermende factor voor de ontwikkeling van 
een malocclusie in het melkgebit.11 Het bescher
mende effect lijkt toe te nemen navenant het aantal 
maanden dat borstvoeding wordt gegeven.12,13 Ech
ter werd dit beschermende effect niet gevonden in 
het gemengde of blijvende gebit11 en ook niet ter 
voorkoming van overjet, overbite, open beet of een 
kruisbeet.12,13

Conventionele versus orthodontische 
fopspenen
Er zijn verschillende soorten fopspenen gemaakt 
van siliconen of latexmateriaa in gevarieerde 
 vormen. De spenen zijn grofweg in te delen in twee 
soorten spenen, namelijk conventionele en ortho
dontische spenen. Een conventionele speen heeft 
een ‘kersvormige’ top met een balvormige basis. 
Dit type spenen zou het kind minder goed 
 begeleiden bij het zuigen.14 De orthodontische 
speen is gemaakt met een ‘afgeplatte’ top en lijkt 
anatomisch meer op de tepel van de moeder. Door 
een positieverandering van de tong en lippen 
 tijdens het zuigen op de orthodontische speen, zou 
het  risico op malocclusie verlagen. Echter dit wordt 
niet in onderzoek bevestigd.14  

Speengebruik, occlusie en spraak
Uit meerdere onderzoeken blijkt dat het gebruik van 
een fopspeen de kans op malocclussie ver
groot.1,10,14,15 Dit varieert van 20 tot 70% in het melk
gebit.15 Het speengebruik veroorzaakt met name 
een anteriore open beet en een posteriore kruis
beet.1 Het ontstaan van malocclusie lijkt beïnvloed 
te worden door zowel de duur als de frequentie van 
het speengebruik. Ling et al. (2018) vond bij kinde
ren die langer dan twee jaar en zowel dag als nacht 

een speen gebruikten, dat er meer malocclusies ont
stonden. Daarentegen is er weinig bewijs dat speen
gebruik een negatieve invloed heeft op de spraak
ontwikkeling.2, 16

Duim- en vingerzuigen
Kinderen die vaak een fopspeen gebruiken, hebben 
een grotere kans om te gaan duim en vinger zuigen. 
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat kinderen het 
geruststellende effect van de zuigsensatie willen be
houden door het duim en vinger zuigen als  vervanger 
van de fopspeen.10

Er zijn verschillende manieren om deze niet 
voedende zuiggewoonten af te leren, bijvoorbeeld 
door middel van gedragsinterventies en  ortho  
 dontische behandelingen. Gedragsinterventies,  zoals 
het geven van positieve en negatieve feedback op res
pectievelijk het gewenste en ongewenste gedrag van 
het kind zijn effectief.4 Tevens is een orthodontische 
behandeling met een palatinale crib effectief om deze 
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zuiggewoonten af te leren.3 De American Academy of 
Pediatric Dentistry (2006) adviseert een geïndividua
liseerde benadering voor het afleren van de nietvoe
dende zuigbehoefte.15 

Adviezen
Op dit moment is er geen richtlijn beschikbaar met 
adviezen over fopspeengebruik en duim en vinger
zuigen. Wel staan in de handleiding ‘Aandachtspun
ten preventieve mondzorg 019 jaar voor de jeugd
gezondheidszorg (2005)17 naast adviezen over de 
gebitsverzorging, ook adviezen beschreven over 
fopspeengebruik en duim en vingerzuigen. Deze 
handleiding is opgesteld door het Nationaal Insti
tuut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepre
ventie (NIGZ) en wordt ook gebruikt door 
consultatie bureaus. Samenvattend wordt geadvi
seerd te voor komen dat het zuigen op duim, vinger 

en fopspeen een gewoonte wordt, zodat er geen pro
blemen in de slik, spraak en gebitsontwikkelingen 
ontstaan. Hiervoor worden uiteenlopende adviezen 
gegeven per leeftijdscategorie. Deze adviezen zijn 
geformuleerd door experts en vanuit ervaringen uit 
de praktijk, zogeheten expert en practicebased ad
viezen. Daarbij is deze handleiding in 2005 opge
steld, waardoor een herziening en een toevoeging 
van  evidencebased adviezen op dit moment nodig 
lijkt. 

Conclusie
Nietvoedende zuiggewoonten door fopspeenge
bruik en duim en vingerzuigen geven een verhoogd 
risico op malocclusie in het gebit van jonge kinde
ren. Het type speen is hierop niet van invloed. Er is 
geen richtlijn beschikbaar waarin evidencebased 
adviezen of interventies worden beschreven voor 
fopspeengebruik en duim en vingerzuigen ten aan
zien van slik, spraak en gebitsontwikkeling.  Het is 
belangrijk om als mondhygiënist nietvoedende 
zuiggewoonten, speengebruik en eventuele proble
men in de occlusie te monitoren en per patiënt te 
bekijken wat de best passende adviezen en inter
venties zijn.   

In een volgend nummer plaatsen we een artikel over 
speengebruik vanuit multidisciplinair perspectief.
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